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Heta nätter på savannen - Edition Érotique 1 Viola Maybach Hent PDF "Så nära som de var nu hade de inte
ens varit under dansen på festen. Han kände till varenda rundning av hennes kropp sedan han hade slukat
henne med blicken från sin hemliga utkikspost. När han blundade kunde han se henne framför sig hur lätt
som helst, och det gjorde han nästan varje kväll. Det var då han fantiserade om hur det skulle vara att smeka

henne, kyssa henne och göra henne lika upphetsad som hon gjorde honom."

Året är 1958. Efter att 20-åriga Christina blivit påkommen med sin pojkvän skickas hon av sin pappa till sina
tyska släktingar i Afrika. Tanken är att hon ska glömma pojkvännen och lära sig att vara en respektabel ung

kvinna. Men det finns frestelser även i Afrika ...

Viola Maybach är en tysk författare som skriver fängslande historier om starka personligheter. Hon skriver
erotik och romance med inslag av historisk fiktion. Hon har bland annat skrivit den populära serien "Der

kleine Fürst".

 

"Så nära som de var nu hade de inte ens varit under dansen på festen.
Han kände till varenda rundning av hennes kropp sedan han hade
slukat henne med blicken från sin hemliga utkikspost. När han

blundade kunde han se henne framför sig hur lätt som helst, och det
gjorde han nästan varje kväll. Det var då han fantiserade om hur det

skulle vara att smeka henne, kyssa henne och göra henne lika
upphetsad som hon gjorde honom."

Året är 1958. Efter att 20-åriga Christina blivit påkommen med sin
pojkvän skickas hon av sin pappa till sina tyska släktingar i Afrika.
Tanken är att hon ska glömma pojkvännen och lära sig att vara en
respektabel ung kvinna. Men det finns frestelser även i Afrika ...

Viola Maybach är en tysk författare som skriver fängslande historier
om starka personligheter. Hon skriver erotik och romance med inslag
av historisk fiktion. Hon har bland annat skrivit den populära serien

"Der kleine Fürst".
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